
PROVIMENTO Nº 005 - 1980 

 

 

 

Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros Públicos, 

da Comarca da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO as representações que lhe foram dirigidas pelos MM. Juízes de Direito da Segunda 

Vara de Registros Públicos e da Primeira Vara da Comarca de Cotia; 

 

CONSIDERANDO a forma, até agora adotada, para o fornecimento de certidões pelos Cartórios de 

Registros de Imóveis da Capital; 

 

CONSIDERANDO que o que foi decidido, em 29 de dezembro de 1955, pelo então Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, não exime os Cartórios de efetuar buscas cuidadosas e pesquisas 

minuciosas no Livro Indicador Real; 

 

CONSIDERANDO que a certidão deve ser expedida em absoluta conformidade o pedido e se descreva 

o imóvel a certidão deve ser clara e precisa em relação a ele; 

 

CONSIDERANDO que, para a instrução das ações de usucapião é, nos termos do artigo 942, II do 

Código de Processo Civil, absolutamente indispensável a citação daquele ou daqueles em cujo nome 

esteja transcrito (registrado) o imóvel objeto do pedido; 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º Os Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital, quando lhes for 

solicitadas, por escrito, qualquer certidão, depois de efetuadas as buscas e verificações necessárias ao 

atendimento do pedido, farão lavrá-la ao pé do requerimento ou no seu verso, vedado que se utilizem 

de folhas soltas sem qualquer vinculação às anteriores. 

 



PARÁGRAFO ÚNICO - Se, para atender à solicitação necessitarem utilizar, qualquer outra, além da 

folha em que o pedido foi feito, deverão, fazer vinculação das folhas acrescidas à primeira, de forma a 

que não possam ser indevidamente utilizadas. 

 

ARTIGO 2º Se a certidão for solicitada com base em buscas e verificações do Livro Indicador Real, ela 

só será fornecida depois de minuciosa pesquisa nesse Livro, á qual se dispensará a maior atenção, 

cuidando-se, inclusive, de verificar a localização do imóvel nos mapas da cidade, para apurar se 

eventualmente está registrado em maior área. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A busca assim efetivada não dispensará outras, em outros livros, que possam 

ser feitas de acordo com outros elementos eventualmente fornecidos pelo requerente, tais como nomes 

de eventuais proprietários. 

 

ARTIGO 3º Este Provimento entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário. 

 

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da Lei. 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 12 de maio de 1980. 
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